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Emne Bestyrelsesmøde 
Tid og sted Mandag d. 23. januar 2017 – Dagtilbudskonto-

ret Skjoldhøjvej 9 kl. 19.00 -21.00 
Forplejning Kaffe/the og lidt mundgodt 
Deltagere Casper, Anne, Camilla, Charlotte, Gitta, Kir-

sten, Mia, Nanna, Pernille, Sussie og Eva 
Afbud Kirsten? 

 

Dagsorden 

Godkendelse af ref. fra sidst ok 

Godkendelse af dagsorden ok 

Emne: Hvad sker der i dagtilbuddet lige nu 

Formål: At give bestyrelsen et lille blik ind i dagtilbuddets dagligdag overordnet set. 

Vi er i gang i lokladistriktet med at arrangere et fælles forældremøde, hvor vi invitere Lola Jensen til at holde 
oplæg om robuste børn, hvor det er forældrene der er i fokus. Arrangementet opretholdes selvom lokal biblio-
tekerne også har lavet et arrangement med hende – dog med andet fokus. 

Vores arrangement kommer til at ligge d. 23. maj og er gratis  så sæt venligst kryds i kalenderen. 

Vi har slået pædagogisk lederstilling op igen på Venøvej 7, da ham vi havde ansat trak sig. Ansættelsesproce-
dure og plan er trådt i gang. De første ansøgere har været forbi. Vi håber på det bedste. 

Tom Wegner pædagogisk leder på Venøvej 9 er konstitueret indtil vi får ansat en ny pædagogisk leder. 

Vi er optaget af stærkere fællesskaber og derfor har vores med udvalg besluttet at fast personale skal bytte 
plads for en dag i en bestemt turnus ordning. Det skal være med til at åbne samarbejde op på tværs af afde-
linger og videndele omkring pædagogisk parksis. Dagplejerne har åbnet deres hjem for besøg også, så der 
bliver besøg både i hjemmet og i Legestuen. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Emne: Budget 2017 V. Frank 

Formål: At give bestyrelsen et indblik over hvordan budgettet er sammensat og hvilke ændringer, der er sket 
siden sidste budget 2016. 

Frank udleverede materialer og oversigter. Derefter var der en dialog og forståelsesspørgsmål. 

Venøvej 7 søgte svar på noget af det tekniske, så de kunne gå tilbage til deres forældreråd med forklaringer. 

Det affødte en snak omkring, hvor meget man skal have tjek på i forhold til budgettet. Budgettet kommer på 
hvert år, for at give et overblik over sammensætning og noget historik omkring børneindtaget i området. De 
fleste af vores penge går til lønninger. 

Bestyrelsen kan ønske at afsætte deres aftryk ved at forholde sig til principper for brug af overskud til f.eks. in-
vesteringer eller pædagogiske projekter, der evt. kræver noget kapital. 
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Forældre i bestyrelsen skal ikke stå til regnskab i forældrerådet i mindste detalje. I forældrerådet snakkes der 
pædagogik, læreplaner, planlægges arrangementer, sprogligudvikling og alt det der er guf for børnenes 
hverdag lokalt. Personale sager tales der ej heller om i forældrerådet og i bestyrelsen! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emne: Opfølgning på mødet på Møllevangsskolen og de tanker det har givet. 

Formål: Hvordan kommer vi videre med sammenskabelse? Og hvad er sammenskabelse for os? 

Hvordan fanger vi den brede gruppe af forældre? Alle har ansvar for at deltage og det ligger ikke kun i foræl-
drerådet. 

Hvad ønsker vi af den øvrige forældregruppe? Var nogle af de emner vi vendte. 

Det skal starte hos medarbejderne som kender forældrene i forhold til at gøre forældre trygge. De kan være 
et bindeled blandt forældrene. 

Det handler om kulturen i afdelingen. 

Hvis man kigger på en klasses trivsel og udvikling, så ved man, at for at den trives bedst, så har forældrene 
nogle gode relationer til hinanden. De bakker hinandens børn op og har tjek på børnenes relationer, og om 
de er ved at komme ud i noget skidt. Kan dette overføres til vores område? Hvad med at knytte legeaftaler 
på tværs? 

D. 23. marts er der fælles bestyrelsesmøde på skolen. Emnet er samskabelse. VI blev enige om at den time vi 
har før mødet forbereder vi os på punktet. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Emne: Forventningsafstemning V. Casper – udgår, da det ligger i tråd med samskabelse. 

Formål: Vi har talt om det flere gange og hvad er status? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EVT.  – opsamling og oprydning 

Casper fra Mariehønen roste for alle de nye tiltag-  Inge Ø som er den nye pædagogiske leder - har iværksat. 


